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NOÇÕES DE ÉTICA E FILOSOFIA 

FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA 

1. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2019) 

Depois da Semana de Arte Moderna de 1922, surge em São Paulo o movimento antropofágico, 

com a publicação do “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, em 1924, criado pelo escritor Oswald de 

Andrade. Os artistas “antropofágicos” ofereciam uma via para a arte nacional avessa à imitação 

do padrão artístico europeu, o qual tomava conta da cultura letrada do período. O movimento 

antropofágico propunha que a relação dos artistas e pensadores com a cultura europeia poderia 

ser revista por meio de um processo de “devoração”, “digestão” e “deglutição” das influências 

estrangeiras. Em outras palavras, os antropofágicos acreditavam que as tendências estrangeiras 

eram benéficas ao desenvolvimento da cultura brasileira, desde que fossem criativamente 

reestruturadas de acordo com questões e demandas presentes na nossa cultura. 

Considerando os movimentos que refletiram sobre a produção artística brasileira a partir do 

início do século XX, é correto afirmar que 

A) a influência da arte estrangeira determinou a produção artística brasileira em toda a primeira 

metade do século XX. 

B) a cultura letrada nacional da década de 1920 tinha como objetivo estético revolucionar 

formas tradicionais de produção artística. 

C) a deglutição antropofágica proposta pelos modernistas procurava assimilar e superar 

influências estéticas estrangeiras. 

D) o movimento antropofágico modernista tinha como objetivo adotar práticas e valores 

estéticos europeus. 

E) o movimento modernista e os antropofágicos defendiam as perspectivas estéticas do período 

barroco. 

Comentários 

A alternativa A é incorreta, desde que, apesar de ter tipo influência da arte estrangeira, ela não 

determinou a produção artística brasileira em toda a primeira metade do século XX. 

A alternativa B também está incorreta, sendo que, a cultura letrada da década de 1920 não tinha 

a pretensão de revolucionar formas tradicionais de produção artística, por esse motivo, os 

modernistas e os antropofágicos fizeram algo bem revolucionário na estética brasileira. 

A alternativa C é a correta, de tal modo que, a deglutição antropofágica proposta pelos 

modernistas aceitava a influência estética dos europeus no caso que ela fosse absorvida e 

superada para auxiliar na evolução e criação de uma estética propriamente brasileira. 

A alternativa D está incorreta, pois, o movimento antropofágico modernista tinha como objetivo 

absorver e superar as práticas e valores estéticos europeus. 

A alternativa E também é incorreta, já que, o movimento modernista e os antropofágicos 

pretendiam superar as perspectivas estéticas do período da Semana da Arte Moderna de 1922. 
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Gabarito: C 

 

2. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2017) 

A que campos da filosofia correspondem, respectivamente, os seguintes objetos: o verdadeiro, 

o belo e o justo? 

A) Ética, epistemologia e estética. 

B) Política, estética e metafísica. 

C) Ética, moral e estética. 

D) Política, filosofia da linguagem e estética. 

E) Epistemologia, estética e ética. 

Comentários 

A alternativa A é incorreta, desde que, a ordem dos campos da filosofia está errada, sendo que 

quem estuda a noção de verdadeiro é a epistemologia, enquanto a estética estuda a noção de 

belo e por fim a ética estuda a noção de justo. 

A alternativa B também está incorreta, já que, apesar da estética estudar a noção de belo, nem 

a política nem a metafísica estudam ou trabalhando a determinadas noções apontadas. 

A alternativa C é incorreta, em razão de que, a ética estuda a moral, ou seja, a moral não é um 

campo da filosofia, além de que a Ética não estuda diretamente a noção de verdadeiro e muito 

menos a estética estuda a noção de justo. 

A alternativa D também está incorreta, sendo que, a política não necessariamente estuda sobre 

a noção de verdadeiro, mas sim sobre as diversas formas organizadas que a sociedade pode 

tomar, enquanto que a filosofia da linguagem não tem como objeto de estudo a noção de belo, 

nem a estética a noção de justo. 

A alternativa E é a correta, dado que, a epistemologia é aquela que estuda a teoria do 

conhecimento, ou seja, estuda noções que ajudem a conceituar o verdadeiro ou o falso, 

enquanto que o belo sempre foi o principal objeto de estudo pela Filosofia da Arte, ou Estética, 

além de que a ética é a área da filosofia que procura estudar tanto a ética quanto a moral da 

sociedade, ou seja, tem que necessariamente estudar conceitos como a justiça. 

Gabarito: E 

 

3. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2016) 

Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se não se deixar guiar 

pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; se buscar 

compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil; se conhecer o sentido das 

criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à nossa 

sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a 

liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de 

todos os saberes de que os seres humanos são capazes. 
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Somente a alternativa [E] está incorreta. O conhecimento mítico não se pauta na reflexão, mas 

na autoridade do narrador. No caso da Grécia Antiga, é a filosofia que surge como forma de 

pensamento que apresenta a racionalidade como componente definidora do seu próprio modo 

de ser. 

Gabarito: E 

 

FILOSOFIA MORAL 

ÉTICA OU FILOSOFIA MORAL 

 

21. (Unesp 2019) 

A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerado meramente como 

um ser moral (a humanidade em sua própria pessoa), é o contrário da veracidade, a mentira [...]. 

A mentira pode ser externa [...] ou, inclusive, interna. Através de uma mentira externa, um ser 

humano faz de si mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros; através de uma mentira 

interna, ele realiza o que é ainda pior: torna a si mesmo desprezível aos seus próprios olhos e 

viola a dignidade da humanidade em sua própria pessoa [...]. Pela mentira um ser humano 

descarta e, por assim dizer, aniquila sua dignidade como ser humano. [...] É possível que [a 

mentira] seja praticada meramente por frivolidade ou mesmo por bondade; aquele que fala 

pode, até mesmo, pretender atingir um fim realmente benéfico por meio dela. Mas esta maneira 

de perseguir este fim é, por sua simples forma, um crime de um ser humano contra sua própria 

pessoa e uma indignidade que deve torná-lo desprezível aos seus próprios olhos. 

                                                                                (Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010.) 

Em sua sentença dirigida à mentira, Kant 

A) considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto. 

B) assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade. 

C) apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas. 

D) demonstra um juízo condenatório, com justificação em motivações religiosas. 

E) assume o pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões. 

Comentários 

De um modo geral, [para Kant] pode-se entender “humanidade” em dois pontos de vista 

distintos, isto é, dentro do sentido comum: (a) conjunto de seres humanos, algo como uma 

extensão do conceito, e (b) natureza humana, conjunto de características que formam um ser 

humano. Assim, ao pensarmos estes dois pontos de vista, isto é, no sentido comum, temos que 

o elemento que relaciona os seres humanos no primeiro é exatamente o segundo. Ou seja, para 

se verificar ambos, haveria necessidade de um estudo antropológico, que partisse justamente 

da busca pela natureza humana. Por sua vez, Kant utiliza-se do termo “Menschheit” não neste 

sentido comum, mas sim atribuindo-o um significado filosófico praticamente diverso. Por 
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61. (Vunesp 2015) 

Para o teórico Boaventura de Sousa Santos, o direito se submeteu à racionalidade 

cognitivoinstrumental da ciência moderna e tornou-se ele próprio científico. Existe a 

necessidade de repensarmos os direitos humanos. Boaventura nos instiga a pensar que eles 

possuem um caráter racional e regulador da vida humana. Esses direitos não colaboram para 

eliminar as assimetrias políticas, culturais, sociais e econômicas existentes, especialmente nos 

países periféricos. Os direitos humanos, num plano universalista e aberto a todos, não 

modificam as estruturas desiguais, mas ratificam a ordenação normativa para comandar uma 

sociedade. 

(Adriano São João e João Henrique da Silva. “A historicidade dos direitos humanos”. Filosofia, 

ciência e vida, dezembro de 2014. Adaptado.) 

De acordo com o texto, os direitos humanos são passíveis de crítica, porque: 

A) desempenham um papel meramente formal de proteção da vida. 

B) inexistem padrões universalistas aplicáveis à totalidade da humanidade. 

C) são incompatíveis com os valores culturais de nações não ocidentais. 

D) sua estrutura normativa carece de racionalidade e de cientificidade. 

E) são destituídos de uma visão religiosa e espiritualista de mundo. 

Comentários 

No texto da questão dois pontos são destacados como referente ao papel dos direitos humanos, 

sendo eles: o “caráter racional e regulador da vida humana” e “ratificam a ordenação normativa 

para comandar a sociedade”. Estas afirmações encontram respaldo na filosofia política dos 

contratualistas que estabelece que os direitos inerentes aos seres humanos, e que não estão 

sujeitos à discussão, pois surgem devido à conveniência dos homens que abrem mão de sua 

liberdade para viverem em sociedade. Assim, surge o direito natural como polo regulador dos 

limites que a sociedade organizada não pode ultrapassar na consolidação de sua estrutura. 

Contudo, o texto nos coloca que devido ao progresso das ciências atualmente se descaracterizou 

sua fundamentação passando estes, a serem tratados como conceito obsoleto que pode ser 

questionado livremente sem que haja qualquer empecilho caso se julgue que eles não atendam 

mais as concepções vigentes. Portanto, da mesma forma, os direitos humanos não se fazem 

mais uma garantia absoluta para a proteção a vida, mas constituem-se como meras referências 

formais na realidade universal. 

Gabarito: A 

 

ÉTICA E CIDADANIA 

62. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2019) 

Segundo Norberto Bobbio, entre os ideais que definem a democracia e a “matéria bruta”, ou 

seja, entre a teoria e a prática, entre o que foi prometido e o que foi realizado, há uma longa 

distância. Para ele, o aprofundamento da democracia no Brasil deve orientar-se pela superação 
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NOÇÕES DE ÉTICA E FILOSOFIA 

FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA 

1. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2019) 

Depois da Semana de Arte Moderna de 1922, surge em São Paulo o movimento antropofágico, 

com a publicação do “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, em 1924, criado pelo escritor Oswald de 

Andrade. Os artistas “antropofágicos” ofereciam uma via para a arte nacional avessa à imitação 

do padrão artístico europeu, o qual tomava conta da cultura letrada do período. O movimento 

antropofágico propunha que a relação dos artistas e pensadores com a cultura europeia poderia 

ser revista por meio de um processo de “devoração”, “digestão” e “deglutição” das influências 

estrangeiras. Em outras palavras, os antropofágicos acreditavam que as tendências estrangeiras 

eram benéficas ao desenvolvimento da cultura brasileira, desde que fossem criativamente 

reestruturadas de acordo com questões e demandas presentes na nossa cultura. 

Considerando os movimentos que refletiram sobre a produção artística brasileira a partir do 

início do século XX, é correto afirmar que 

A) a influência da arte estrangeira determinou a produção artística brasileira em toda a primeira 

metade do século XX. 

B) a cultura letrada nacional da década de 1920 tinha como objetivo estético revolucionar 

formas tradicionais de produção artística. 

C) a deglutição antropofágica proposta pelos modernistas procurava assimilar e superar 

influências estéticas estrangeiras. 

D) o movimento antropofágico modernista tinha como objetivo adotar práticas e valores 

estéticos europeus. 

E) o movimento modernista e os antropofágicos defendiam as perspectivas estéticas do período 

barroco. 

 

2. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2017) 

A que campos da filosofia correspondem, respectivamente, os seguintes objetos: o verdadeiro, 

o belo e o justo? 

A) Ética, epistemologia e estética. 

B) Política, estética e metafísica. 

C) Ética, moral e estética. 

D) Política, filosofia da linguagem e estética. 

E) Epistemologia, estética e ética. 
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Consciência crítica e filosofia. A relação entre os 

valores éticos ou morais e a cultura. Juízos de fato ou 

de realidade e juízos de valor. Racionalismo ético. 

Ética e liberdade. 

 

35. (Unesp 2020) 

Diariamente somos inundados por inúmeras promessas de curas milagrosas, métodos de leitura 

ultrarrápidos, dietas infalíveis, riqueza sem esforço. Basta abrir o jornal, ver televisão, escutar o 

rádio, ou simplesmente abrir a caixa de correio eletrônico. A grande maioria desses milagres 

cotidianos é vestida com alguma roupagem científica: linguagem um pouco mais rebuscada, 

aparente comprovação experimental, depoimentos de “renomados” pesquisadores, utilização 

em grandes universidades. São casos típicos do que se costuma definir como “pseudociência”. 

(Marcelo Knobel. “Ciência e pseudociência”. In: Física na escola, vol. 9, no 1, 2008.) 

Pode-se elaborar a crítica filosófica aos conhecimentos pseudocientíficos por meio 

A) da imposição de novos sistemas ideológicos. 

B) da confiança em teorias fundamentadas no senso comum. 

C) da ampla divulgação de ideias individuais. 

D) da preservação de saberes populares. 

E) da demonstração de ausência de evidências empíricas. 

 

36. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2016) 

A filosofia crítica, que é o pano de fundo do Iluminismo, caracteriza-se por três pressupostos 

básicos: 

1) a liberdade, exemplificada pela defesa da livre iniciativa no comércio, segundo o pensamento 

liberal e opondo-se ao absolutismo de direito divino; 

2) o individualismo, que se baseia na existência do indivíduo livre e autônomo, consciente e 

capaz de se autodeterminar; 

3) a igualdade jurídica, que visa garantir a liberdade do indivíduo contra os privilégios da 

nobreza. 

(Danilo Marcondes, Iniciação à história da filosofia. Adaptado) 

De acordo com essa definição, o Iluminismo foi 

A) um movimento elitista, voltado para a defesa de privilégios sociais e econômicos. 

B) uma ideologia socialista, defensora da abolição da propriedade privada. 

C) um pensamento universalista originado na sociedade burguesa no século XVIII. 
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